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Čtvrtletník

20. prosinec 2016

Milí spoluobčané,
letošní prosincové číslo Pohledských listů je již desáté v pořadí a tradičně je plné svátečních přání a poděkování. Je vidět, že naší
obci žijí aktivní a pracovití lidé, kteří si umějí pomáhat a dovedou se pobavit. Věříme, že si v nadcházejících vzácných
svátečných dnech najdete čas i na přečtení našeho čtvrtletníku a přejeme Vám všem pohodové Vánoce a mnoho zdraví a životního
optimismu v roce 2017.
Redakce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● 26. prosince ve 14 hodin započne před
kostelem sv. Ondřeje v Pohledu tradiční
putování za betlémskou hvězdou.
●.Bohoslužby v kostele sv. Ondřeje:
24. 12. 2016 od 21:00 hod.
25. 12. 2016 od 9:00 a od 14:00 hod.
26. 12. 2016 od 9:00 hod.
31. 12. 2016 od 15:00 hod.
1. 1. 2017 od 9:00 a 14:00 hod.
6. 1. 2017 od 17:00 hod.
● Obec Dlouhá Ves zve všechny
pohledské
občany
na
divadelní
představení „Včera dnes a zítra“, které se
koná 30. prosince od 18 hodin v kulturním
domě v Dlouhé Vsi. Ve dvouhodinovém
představení
složeném
z nejpopulárnějších scének Felixe Holzmanna se
představí David Šír a Miloslav Reidl.
Uvedeny budou i zcela nové neokoukané
scénky. Vstupenky v hodnotě 200 Kč je

možno zakoupit v předprodeji na obecním
úřadu v Dlouhé Vsi tel. 724 539 255 nebo
777 609 554.
● Veřejné bruslení pro pohledské občany
je v pátek 30. 12. 2016 na zimním
stadionu v Havlíčkově Brodě. Bližší
informace uvnitř čísla.
● První svoz komunálního odpadu začíná
v roce 2017 je ve středu 4. 1. a poté vždy
po čtrnácti dnech, tedy každý lichý týden.
● 7. a 8. ledna proběhne v obci tradiční
tříkrálová sbírka, kterou pořádá již
sedmnáctým rokem Charita Česká
republika na pomoc lidem v nouzi.
Vedoucí skupiny koledníků je vždy starší
15 let a je povinen se na požádání
prokázat průkazkou.
● 13.1.2017 Vás SRPD zve do Hasičské
klubovny na povídání a projekci Martina
Hospodky „NA LEŽATÉM KOLE AŽ DO
FRANCIE“. Čeká Vás poutavé vyprávění

a fotografie o daleké cestě na tomto
netradičním
dopravním
prostředku.
Začátek v 18 hodin.
● 28. ledna 2017 od 20:00 pořádá Sokol
Pohled sportovní ples ve Stříbrných
horách. Zahraje kapela VARIACE.
ČZS pořádá 28. ledna 2017 zájezd do
pražského divadla BRODWAY na muzikál
Kleopatra. Odjezd v 8 hodin od
autobusové zastávky. Vstupenky jsou již
zcela vyprodány.
●
Výroční
schůze
pohledských
zahrádkářů se koná 25. 2. 2017 od 14:00
hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
Členové obdrží pozvánku.
● Sběr starého papíru se koná každou
první sobotu v měsíci před bránou
fotbalového hřiště v době od 9 do 10
hodin. V roce 2017 to bude: 7.1.; 4.2.; 4.3.;
1.4.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Když se opět se přiblížil adventní čas, připomněla se s ním i naše každoroční milá povinnost obstarat, usadit a nazdobit vánoční strom
na již tradičním místě před budovou obecního úřadu.
Letos byl opět vánoční strom darován našimi občany, a to Oldřichem a Jiřinou Polzerovými, kterým tímto za krásný stříbrný smrk
děkujeme. Opravdu velký stříbrný smrk byl dopraven 11. listopadu z pozemku Polzerových, do středu obce za pomoci nakladače JCB,
který pro tento účel poskytla spol. OSIVA a.s. Havlíčkův Brod. Odborného pokácení a úpravy kmene smrku pro usazení, se ujal Oldřich
Polzer. Smrk musel být opakovaně zkracován a značně zeštíhlen, aby jej bylo možné bezpečně usadit. Následně byl vánoční strom
ozdoben vánoční hvězdou a světelnými řetězy, aby se v pátek 25. listopadu mohlo konat jeho slavnostní rozsvícení.
Všem občanům přejeme Krásné Vánoce a šťastný rok 2017.
Zastupitelé obce

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 27. října 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Obecně závaznou vyhlášku obce
Pohled č. 1/2016 o nočním klidu.
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za tři čtvrtletí r. 2016 a rozbor
hospodaření příspěvkové organizace
obce – Mateřské školy Pohled za tři
čtvrtletí r. 2016..
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● prodat pozemek obce v k. ú. Pohled p.
č. 247/2, o výměře 8 m2, trvalý travní
porost, do společného jmění soukromým
osobám, za dohodnutou kupní cenu ve
výši 240 Kč. Náklady na sepsání smlouvy
a vklad do katastru nemovitostí hradí
obec.
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemek p. č. 647/1, o výměře
137
m 2,
ostatní
plocha,
ostatní
komunikace, od soukromé osoby, za
dohodnutou kupní cenu 6 850 Kč. ZO dále
rozhoduje o zřízení věcného břemene k
tíži celého pozemku v k. ú. Pohled p. č.
647/1 a ve prospěch pozemku p. č. 244, a
to služebnosti užívání. Služebnost a
výkon služebnosti se zřizuje bezúplatně.
Náklady na sepsání smlouvy a vklad do
katastru nemovitostí hradí obec

● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemek p. č. 647/11, o výměře
84
m2,
ostatní
plocha,
ostatní
komunikace, od soukromé osoby (id. 1/2),
za dohodnutou kupní cenu 2 100 Kč, a od
soukromé osoby (id. 1/2), za dohodnutou
kupní cenu 2 100 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí
hradí obec.
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemek p. č. 647/6, o výměře
112
m 2,
ostatní
plocha,
ostatní
komunikace, od soukromé osoby (id. 1/4),
za dohodnutou kupní cenu 1 400 Kč, a od
soukromé osoby (id. 3/4), za dohodnutou
kupní cenu 4 200 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí
hradí obec.
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemek p. č. 105/1, o výměře 3
137 m2, trvalý travní porost, od soukromé
osoby, za dohodnutou kupní cenu 47 055
Kč. Náklady na sepsání smlouvy a vklad
do katastru nemovitostí hradí obec.
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemek p. č. 106/20, o výměře
330 m2, trvalý travní porost, od soukromé
osoby, za dohodnutou kupní cenu 4 950

Kč. Náklady na sepsání smlouvy a vklad
do katastru nemovitostí hradí obec.
● uzavřít mezi Obcí Pohled, Revoluční 39,
582 21 Pohled, IČ 268062, (budoucí
oprávněný), Smlouvy o budoucích
smlouvách o zřízení služebnosti (stavba
Pohled – kanalizace a ČOV), a to jednak
s firmou Dvořák – svahové sekačky, s.r.o.,
Pohled 277, a dále s pěti soukromými
osobami (budoucí povinní).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu - Vodovod Pohled, kterou uzavřeli
tito účastníci:
- soukromé osoby (vlastníci pozemku) a
Obec Pohled, (stavebník).
- Dvořák – svahové sekačky, s. r. o.,
Pohled 277, 582 21 Pohled (vlastník
pozemku) a Obec Pohled, (stavebník),
- soukromé osoby (vlastníci pozemku) a
Obec Pohled, (stavebník).
- H. H. Holding group v. o. s., Bulovka
123, 464 01 Frýdlant v Čechách (vlastník
pozemku) a Obec Pohled, (stavebník).
- soukromé osoby (vlastníci pozemku) a
Obec Pohled, (stavebník).
● Rozpočtová opatření č. 7/2016 a č.
8/2016.

Ze zasedání 15. prosince 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 10. 12. 2014, mezi Obcí
Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled, IČ:
268062 (objednatel) a ISVH s. r. o., Tři
Studně 47, 592 04 Fryšava pod Žákovou
horou, IČ: 28280288 (zhotovitel).
● Rozpočet obce Pohled na rok 2017 dle
návrhu rozpočtu. Zároveň schvaluje dary
a dotace těm osobám a organizacím ve
výši, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu.
Výhled Rozpočtu obce Pohled na roky
2018 a 2019

Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav, IČ:
48171069.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● pro rok 2017 o výši místního poplatku
396 Kč/osoba/kalendářní rok za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálních odpadů.

● o směně části pozemku p. č. 402/2 ve
vlastnictví Obce Pohled, v k. ú. Pohled,
zapsaného na LV 10001 u Katastrálního
úřadu
pro
Vysočinu,
Katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod, ze kterého byl
oddělen geometrickým plánem č. 5501226/2016 pozemek p. č. 402/5 o výměře
46 m2, ostatní plocha, jiná plocha, za díly
„a“ a „b“ o celkové výměře 21 m 2, ostatní
plocha,
neplodná půda, oddělené
z pozemku p. č. st. 80 ve vlastnictví
Římskokatolické
farnosti
Pohled,
Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův
Brod, IČ: 69154660, zapsané na LV 332 u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, kdy
dohodnuté ceny pozemků ve výši 460 Kč
jsou stejné.

● pro rok 2017 o výši poplatku za stočné
6 Kč/m3
● o pachtu zemědělských pozemků ve
vlastnictví Obce Pohled, v k. ú. Pohled,
zapsaných na LV 10001, u Katastrálního
úřadu
pro
Vysočinu,
Katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod: p. č. 382,
výměra 122 m2, ostatní plocha, p. č.
642/2, část, výměra 2 100 m2, ostatní
plocha, p. č. 678/1, výměra 440 m 2,
ostatní plocha, p. č. 685/6, výměra 1 520
m2, vodní plocha, p. č. 105/1, výměra
3 137 m2, trvalý travní porost, p. č. 106/20,
výměra 330 m2, trvalý travní porost, dle
návrhu smlouvy s pachtýřem OSIVA, a. s.,

● o pronájmu pachtu pozemků ve
vlastnictví Obce Pohled, v k. ú. Pohled,
zapsaných na LV 10001 u Katastrálního
úřadu
pro
Vysočinu,
Katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod: p. č. 260/13,
výměra 10 201 m2, ostatní plocha,
manipulační plocha, p. č. 260/14, výměra
2 889 m2, ostatní plocha, dobývací
prostor, společnosti Českomoravský
štěrk, a. s., Mokrá 359, Mokrá, IČ:
25502247.

● uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-2008585/VB003 mezi

Obcí Pohled, (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035
(budoucí oprávněná).
● uzavřít Smlouvu č. 8, č. 9, č. 10 a č. 12
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
mezi Obcí Pohled, (budoucí oprávněný) a
společností H. H. Holding group, v. o. s.,
Bulovka 123, 464 01 Frýdlant v Čechách.
● uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-2006033/VB/2 mezi Obcí
Pohled, (budoucí povinná) a ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035
(budoucí oprávněná).
● uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení
služebnosti
mezi
Česká
telekomunikační infrastruktura a. s.,
Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ:
4084063 (oprávněný) a Obcí Pohled,
(obtížený).
● uzavřít Licenční smlouvu o veřejném
provozování VP-2016-165249 mezi OSA
– Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20,
160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 63839997
a Obcí Pohled.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● Rozpočtová opatření č. 9/2016 a č.
10/2016

PODĚKOVÁNÍ

BIOODPAD A ODVOZ VĚTVÍ

Za všechny obyvatele Pohledu děkuji
rodině Polzerových za překrásný Vánoční
strom, který první adventní víkend ozářil
náves naší vesnice. Dále děkuji všem, kteří
se zúčastnili jeho zdobení.
Můj dík patří dětem z místní mateřské
školky, dětem ze základních škol v České
Bělé a Havlíčkově Brodě a jejich rodičům,
a paním učitelkám z mateřské školy Čermákové a Šíchové, které dětem
básničky vybraly a seskládaly z nich
pásma, která s dětmi i nazkoušely, dále
flétnistkám, kytaristovi a manželům
Hejkalovým za přípravu tohoto vystoupení.
Děkuji
čertům
za
pekelný
song,
muzikantům za písničky a koledy, Terezce
Teclové, Mondě Ondráčkové, Lucce
Klementové a Honzovi Šidlákovi za
trpělivost a super přístup k práci s textem a
Vám všem za to, že jste přišli a že jste si
zazpívali.
Na všechny se budeme těšit opět 26.
prosince na Putování za betlémskou
hvězdou…a těšíme se na všechny ve
všech věkových kategoriích, kteří si budou
chtít zaúčinkovat – v rolích andílků, pastýřů
či koledníků – hlásit se můžete v mateřské
školce nebo na mob. čísle 603 518 815.
Yvonna Kršková
PO SILNICI BEZPEČNĚJI
V únoru 2016 vláda schválila novelu
zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. s
cílem zvýšit bezpečnost na silnicích.
Chodci nyní mají povinnost nosit za
snížené viditelnosti mimo obec reflexní
prvky. Počet nehod způsobených špatnou
viditelností chodců, je totiž velmi vysoký a
vhodný reflexní prvek může zachránit
mnoho životů. Za přestupek ohledně
viditelnosti hrozí na místě pokuta až 2000
Kč, ve správním řízení až 2500 korun.
Policisté jsou neviditelným chodcům v
patách zejména brzy ráno a v podvečer.
Povinnost nosit reflexní prvky se ale týká i
denních hodin, a to, když je nepříznivé
počasí, například při sněžení a za šera.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém
jednání 29. března 2016 schválilo navýšení
kapitoly Doprava o 2,5 mil. Kč s určením na
akci Bezpečná Vysočina na nákup
reflexních pásek pro obyvatele Kraje
Vysočina. Za tuto částku bylo nakoupeno
na základě výběrového řízení 427 000
kusů reflexních pásek, což podle
předpokladů pokryje potřeby cca 85 %
obyvatel kraje. Reflexní pásky splňují
požadavky na optické vlastnosti určené
k nošení připevněné nebo nošené osobami
a jsou určené pro neprofesionální použití.
Výrobek odpovídá ČSN EN 13356.
V Pohledu je 637 ks pásek distribuováno
společně s prosincovými Pohledskými
listy.
PROVOZ KAMENOLOMU POHLED
Společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá, provozovna Pohled ukončila výrobu
a expedici výrobků 16. 12. 2016. Odstávka
výroby z důvodu údržby a oprav potrvá
v závislosti na počasí do začátku března.
Expedice výrobků bude probíhat od 2. 1.
2017.

Začátkem prosince nechala obec odvézt a
uskladnit kontejnery na bioodpad. Jedná se
o dva kontejnery v Pohledu a jeden
v Simtanech, které budou opět umístěny
na svá stanoviště dle vývoje počasí,
pravděpodobně ve druhé polovině března.
Odvoz a uskladnění bioodpadu zajišťuje
Josef Zbortek, Krátká Ves, který provozuje
malou kompostárnu do 150 t na svých
pozemcích v Krátké Vsi. Ze středu obce byl
letos kontejner vyvezen 13x, z nádražní
ulice 5x, ze Simtan 3x a jednou od kostela
u Svaté Anny. Celkem bylo odvezeno na
kompostárnu 97,9 t. Za odvozy a uložení
obec zaplatila 19 986 Kč.
Ukládání větví je v Pohledu řešeno
celoroční možností ukládky na místě před
halou ČD, odkud byl odpad zdarma
odvezen třikrát, a to firmou Kronospan,
která jej použila k dalšímu zpracování
přímo ve firmě.
ZIMNÍ POSYP
Obecní úřad upozorňuje občany, že
kamenná drť rozvezená po celé obci
včetně místních částí, je určená výhradně
k zimnímu posypu, a má sloužit po celé
zimní období. Je nepřípustné její rozebírání
pro vlastní zájmy několika jedinců. Předem
děkujeme všem ochotným občanům, kteří
zmíněnou drť použijí k posypu uličních
úseků při ledovce a náledí.
TERÉNNÍ ÚPRAVY V SIMTANECH
Obec získala v exekučním řízení za
209 040 Kč zchátralý dům s číslem
popisným 1 v Simtanech. Záměrem obce je
dům zbourat a umožnit tím rozšíření
komunikace I/34. První bourací práce byly
realizovány 10. prosince. Byly demontovány ploty, stržen zahradní altán,
polorozpadlé hospodářské budovy, sklepy
a přístavby domu. V okolí domu byly
realizovány terénní úpravy. Další demoliční
práce budou pokračovat v jarních měsících
po přeložení přípojek plynu, elektřiny a
telefonu.
OZNÁMENÍ FIRMY ODAS ŽĎÁR
N/SÁZ.
Firma ODAS Žďár nad Sázavou, která
dosud zajišťovala obci Pohled odvoz
komunálního, tříděného (plasty, sklo,
papír), a nebezpečného odpadu, oznámila
obci změnu obchodních údajů. Ke dni
4.11.2016 byl do obchodního rejstříku
zapsán převod závodu Miloslav Odvárka
ODAS, nám. Republiky 61/20, Žďár nad
Sázavou, nástupnické organizaci ODAS
Odvárka s.r.o., Jihlavská 220//22, Žďár nad
Sázavou. Jediným společníkem společnosti ODAS Odvárka s.r.o. se ke dni 31. 10.
2016 stala společnost AVE CZ, odpadové
hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a
Praha. Od 1.1.2017 bude jméno
společnosti ODAS Odvárka s.r.o. nové, a
sice AVE VYSOČINA s.r.o.

PROJEKT VODOVOD A KANALIZACE
OBCE
Dne 20. září podala obec žádost o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby
„Vodovod Pohled“. Dne 17. října vyzval
stavební úřad obec, aby nejpozději do

31. 1. 2017 doplnila žádost o některé údaje
a podklady. Závadou byl zejména
nesouhlas vlastníků komunikací se
souběhem vedení vodovodu v silničních
pozemcích I. a II. třídy. Obec děkuje všem
vlastníkům pozemků, ve kterých má být
vodovod veden za jejich vstřícnost při
jednáních o umístění vodovodu. Jedná se
o vlastníky z řad občanů i právnických
osob.
Projekt „Kanalizace a ĆOV Pohled“ je nyní
ve fázi zpracování dokumentace pro
žádost o vydání územního rozhodnutí o
umístění stavby. I v této záležitosti bylo
projednáno umístění kanalizačního potrubí
s dotčenými vlastníky pozemků, přičemž
některé pozemky obec odkoupila. Všem
vlastníkům obec děkuje za jejich
pochopení a vstřícnost při jednáních.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Zastupitelé obce se rozhodli zpestřit dětem
i dospělým letošní zimní prázdniny a
zajistili bruslení na umělé ledové ploše na
zimním stadionu v Havlíčkově Brodě.
Stadion je pouze pro pohledské občany
zamluvený na pátek 30. prosince od 17,15
do 18,30 hodin. K dispozici bude i šatna
pro přezutí bruslí. NELZE s sebou brát
hokejky, protože s hraním hokeje se
nepočítá! Doporučujeme přijít včas, aby
bruslaři mohli využít celou dobu pronájmu
stadionu. Bruslení je pro občany Pohledu
zdarma.
REVIZE KOTLŮ
Všichni provozovatelé kotlů na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu od
10 do 300 kW musí do konce roku 2016
zajistit provedení revize kotle. Kontroly
technického stavu a provozu tepelného
zdroje na tuhá paliva se tak budou muset
provádět opakovaně minimálně
ve
dvouletých intervalech. Provádět je smí jen
odborně způsobilá osoba, která k tomu
získala oprávnění od výrobce kotlů. Při
kontrole by revizní technik měl zkontrolovat
celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídící
jednotku, regulátor a havarijní termostat.
Měl by také zjistit co a jak se v kotli spaluje.
Na konci revize vystaví technik doklad o
kontrole. Zákon, který revize nařizuje, platí
již od roku 2012. Obecní úřady mohou od
ledna 2017 požadovat předložení revizní
zprávy. Kdo nebude mít platnou revizní
zprávu, riskuje pokutu 20 tisíc korun.
Nově požadované revize kotlů nebyly
iniciovány hasiči, jak se mnozí mylně
domnívají. Zákon iniciovali ekologové, kteří
chtějí pravidelnými kontrolami zajistit dobrý
technický stav zdrojů vytápění a snížení
emisí.
Zdroj: Hasičské noviny, ročník 27, číslo 22-2016

STAVBA SILNICE I/34 ROUŠTANY POHLED
15. listopadu došlo v klubovně hasičské
zbrojnice k předání a převzetí staveniště
stavby „I/34 Rouštany – Pohled“ mezi
objednatelem stavby Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Praha a zhotovitelem
Sdružením GEOSAN – Rouštany, U
Nemocnice 430, Kolín. Práce by se měly
naplno rozběhnout až na jaře a trvat dva
roky.

O POHÁDKOVÉM LESE
V době, kdy od královny léta přebírá svoji vládu nad zemí malíř podzim, v té době se již každoročně nejrůznějších místeček v lesích a
zajímavých míst v okolí Pohledu zmocňují pohádkové postavičky.
Je to sice jen na jedno jediné odpoledne, ale i tak jejich přítomnost přiláká mnoho návštěvníků - ano je to odpoledne, kdy se koná
Pohádkový les.
Tentokrát to bylo, trošku nezvykle, odpoledne nedělní.
Proč nedělní? Úplně jednoduše, protože se začalo poměrně pozdě s přípravou. Na nikoho nic svádět nehodlám, za tu „poslední chvíli“
můžu já a mé dva krásné, malé důvody, díky kterým jsem čas začala vnímat trošku jinak…a ono se to samo neudělá…
Díky perfektnímu týmu se však vše podařilo – děti do lesa uváděl pan král z pohádky O Zlatovlásce, svým řevem doslova na celý les vystrašil mnoho dětí Zlý obr a naopak je uklidnil dobrácký krejčí, eleganci a půvab předvedly Pavoučnice, u kterých se musel překonat
odpor k pavoukům, vdova Máchalová brkem chránila svůj majetek, u kováře si každý mohl zkusit svoji přesnost v hodu podkovou, u
Čerta a Káči – ti větší návštěvníci - měli za úkol nosit ty menší – tak, jako v legendární pohádce, Bezhlavý rytíř, který již po staletí hledá
svoji hlavu – měl štěstí – kdykoliv mu ji čertík schoval, někdo hlavu našel a zpátky nasadil. Snad největším překvapením byli zákeřní
mravenci v čele s královnou, nemotorní luční skřítci - díky dětem našli cestu domů, v pekle čerti převažovali dětské hříšníky a zjišťovali,
o kolik se jejich hříchů navršilo. Zkrátka, kdo si les neprošel a nezažil, neuvěří.
Na opět nové a pro někoho překvapivé trase, dlouhé téměř šest kilometrů, bylo
rekordních 22 stanovišť, celkem své postavy odehrálo 42 účinkujících, dohromady jsme
nalíčili a okostýmovali 48 postaviček. Technické záležitosti – vytyčení a vysečení trasy,
označení stanovišť, převozy kulis, rekvizit a účinkujících, kostýmování a líčení –
zajišťovalo 8 lidiček – dohromady se na zajištění akce podílelo 56 lidiček – všech
věkových kategorií.
Přiznám se, že jsme všichni obzvláště hrdí na zapojení našich seniorů, také na zapojení
obyvatel, kteří se do naší vesnice přistěhovali a na každého, každičkého, který obětuje
svůj volný čas a jde s námi dělat radost ostatním.
Do dalšího roku se už teď přihlásilo 5 nových účinkujících, což nás opravdu převelice
hřeje!
A protože každoročně vyzýváme nové účinkující a hlásí se nám čím dál mladší, tady
jsou pravidla: Účinkovat mohou děti od 12 let – pouze za doprovodu dospělého,
samostatně pak každý, kdo dovršil věku 15 let.
A na závěr se patří poděkovat a já děkuji, děkuji, děkuji všem za trpělivost, ochotu,
vstřícnost, poctivost, laskavost, úsměvy a pochopení, za to, že jste tak báječní, a že jen
díky tomu si návštěvníci nedělní odpoledne mohli užít, a naopak my si mohli užít naše
listopadové setkání v hasičárně, kde jsme si společně prohlédli fotografie z loňského i
letošního lesa a navzájem zjistili, jak kdo vypadal na svém „přirozeném“ stanovišti, na
trase.
A ještě speciální díky paní Ireně Klementové za to, že co vymyslíme, ona ušije a má
velkou trpělivost.
Všem účinkujícím i zúčastněným, přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí lásky,
trpělivosti a energie a už teď se těšíme na další setkání opět na konci září.
Yvonna Kršková

POHLEDY Z POHLEDSKÉ FARNOSTI
Zase po roce jsou tu Vánoce!
Tento slogan na nás v průběhu adventu hraje ze snad každého reproduktoru ať už v supermarketu či v rádiu sice v mnoha obdobách,
ale vždy se stejným poselstvím. Vybízí nás k nákupu chybějící výzdoby, vánočních dárků pro naše blízké a připomíná, že jako skoro
každý rok, se nedá stihnout vše. Je to ale nutné? Musíme mít každý rok ve spíži tolik cukroví, že už ani děti nebo vnoučata na ně na
Nový rok nemají chuť? Musí být celý dům nazdobený až po komín na střeše? Vánoční atmosféru netvoří množství různých věcí ale
lidé. Čas Vánoc je proto skvělou příležitostí navštívit staré rodiče, přátele, smířit se s tím s čím nic nenaděláme, protože jsou jako ty
varhany, které pokud hrát nechtějí, nepomůže ani Anděl Páně. Tuto vánoční náladu bychom si ale na rozdíl od stromečku měli uchovat
co nejdéle. Být v současném světě klidný, uvolněný, přátelský a s dobrou vůlí vyřešit každý problém ku spokojenosti všech je sice velmi
obtížné pro každého z nás, ale pokusme se Vánoce přenést od rodinného krbu i do světa.
V uplynulém čtvrt roce se i kostel sv. Ondřeje spolu s postupujícími rekonstrukcemi připravoval na svátky. Probíhala rekonstrukce
východního štítu a severní fasády financovaná z Programu Záchrany Architektonického dědictví Ministerstva kultury České Republiky.
Záměr památkářů je zachovat maximum původních vrstev a pouze doplnit chybějící partie, osadit parapety olověnými plechy a barevně
sjednotit plochy mezi pilíři. Poděkování patří hlavně dobrovolníkům, kteří v několika vlnách od jara skládali a rozebírali lešení panu Janu
Ondráčkovi, Jiřímu Březinovi, Petru Eisovi a jeho synu Petru, Janu Eisovi, Ladislavu Heilandovi a jeho synu Ladislavovi, dceři Kláře,
Marii Bergerové, bratrům Lukáši a Alexovi Gašparových a Petru Klementovi a panu Černému z Termesiv za poskytnutí části lešení.
Restaurací prošel obraz sv. Prokopa pod rukama akademické malířky Evy Kolmanové. Soukromému donátorovi restaurace tímto
děkujeme. Došlo též k obnově elektronického zabezpečovacího systému, financovaného z rozpočtu obce, dík patří panu Lázničkovi za
servisní služby.
Kostel sv. Anny též nezaostává za svým starším bratrem a dostal díky společnému úsilí farnosti i obce kamenný stupeň. Za tím účelem
převede obec část pozemku do farního vlastnictví, za což jí patří díky. Na stavebních pracích se rovným dílem přičinili dobrovolníci
z řad farníků zvláště pak bratři Mištové (Marek, Lukáš, Jan a Tomáš) a opět pan Heiland se synem. Josef Hanold svou trpělivou a
pečlivou prací obnovil schodiště na severní kůr kostela, za což mu náleží velké poděkování. Na pohledském hřbitově došlo k obnovení
nátěru na části litinového oplocení.
Mše se konají každou neděli od 09:00, přičemž od 08:45 se modlí Modlitba posvátného růžence a v 14:00 latinsky sloužená Missa
Tridentina. Vánoce oslavíme 24. prosince v 21:00 noční mší svatou, 25. a 26. prosince od 09:00 mší na Boží hody. 25. prosince se
koná latinská mše. 31. prosince se v 15:00 koná mše za poděkování za uplynulý rok a konečně v neděli 1.1. na Nový rok jsou mše jako
každou neděli v 09:00 a 14:00.
Požehnané Vánoce a Nový rok přeje farnosti a všem občanům obce Pohled
Jan Novák

NADĚJNÝ SPORTOVEC
Pohleďáci jsou aktivní nejen v různých místních spolcích, ale někteří jednotlivci
dosahují nemalých úspěchů v zajímavých sportovních odvětvích či kultuře. Dnes
se čtenářům pokusíme přiblížit jednoho z nich:
LUKÁŠ ONDRÁČEK (21 let) – KULTURISTIKA
Kulturistika je individuální sport, jehož cílem je dosáhnout požadovaného vzhledu
těla. Při tom se hodnotí např. mohutnost a vyrýsovanost svalstva - množství
podkožního tuku, objem svalové hmoty, hloubka a tvrdost svalů, symetrie a
estetičnost postavy apod. Zásadní partie jsou široká záda i ramena, úzký pas a
mohutné nohy. Příprava probíhá posilováním doma i v posilovnách. Neméně
důležitá je správná strava zaměřená na dostatečný přísun potřebných živin,
zejména bílkovin a minimum cukru – to říká o kulturistice Wikipedie.
Lukáš se sportu, hl. fotbalu a cvičení, věnoval aktivně několik let. Po zranění
kolene se rozhodl zaměřit na posilování a začal se věnovat kulturistice. Pod
vedením trenéra Michala Andrýska z Humpolce na sobě začal pracovat s cílem
účastnit se soutěží.
Při posilování tělo reaguje na zátěž – jinak se trénuje pro získání kondice, získání
objemu či fyzické síly. Významnou roli hraje strava. Lukáš na VOŠ zdravotnické
studuje obor „Diplomovaný nutriční terapeut“, poznatky ze školy tak mohl uplatnit
i při sestavování vlastního jídelníčku. Strava v kulturistické přípravě je přísně
definovaná a pravidelná (s přesností na hodiny!). V počátcích Lukáš vážil 58 kg.
Po nabírací fázi dosáhl 80 kg a přešel na fázi
diety, kdy se při zvýšení fyzické zátěže shazuje
tuk a tvarují svaly. 10 dní do soutěže probíhá
fáze superkompenzace – ovlivňuje se
množství vody v těle. Při soutěži Lukáš vážil
71 kg.
K základním komplexním cvikům se závažím
patří tzv. mrtvý tah a dřep (Lukáš používá 170
kg závaží!) a také tzv. bench press – leží na
rovné lavici a tlačí závaží pomocí prsních svalů
(Lukáš 130 kg!). Cílená příprava k účasti na
prvních závodech trvala rok.
Soutěže v kulturistice pořádají různé federace,
Lukáš závodí pod NABBA/WFF, která závody
člení do výškových a věkových kategorií. Své
úsilí Lukáš zúročil na Mezinárodních
pohárových soutěžích v kulturistice 1.10. ve
Vysokém Mýtě a 16.10. v Brně, vždy v
kategorii „Nováčci“ – dosud neregistrovaní
závodníci a „Junioři do 23 let“. Závodníka posuzují porotci z federace, většinou se
jedná o profesionální kulturisty. Na pódiu musí předvést 8 přesně definovaných
základních póz, pak tzv. čtvrtobraty a nakonec volnou sestavu trvající 60s.
Závodníci se vzájemně hecují, výbornou atmosféru vytváří i diváci.
A Lukášovy výsledky? Jsou skvělé! Ve Vysokém Mýtě, kde se soutěže zúčastnilo
celkově 43 závodníků, získal mezi nováčky 5. místo a v kategorii juniorů dokonce
3. místo. V Brně pak v obou kategoriích obsadil 4. místo, závodů se zde celkem
účastnilo 64 sportovců.
Lukáš si sám na sobě vyzkoušel efekt cvičení a stravování ve všech směrech
(nabíraní svalové hmoty, shazování tuku) a už nyní radí a pomáhá lidem v oblasti
cvičení a stravy. V tomto oboru se však dál vzdělává a v budoucnu se chce
věnovat výživovému poradenství a sestavování individuálních cvičebních plánů.
Lukáši, k úspěchům gratulujeme a ať se ti i dál daří!

•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
Informace pro rodiče:
S účinností od 1. 1. 2017 je povinnost přihlásit dítě k zápisu od 1. dubna do
30. dubna pro základní vzdělávání, v tomto termínu také budou probíhat zápisy ve
školách. Dále pak vzniká od 1. 9. 2017 povinnost předškolního vzdělávání.
Zápis do ZŠ a MŠ v České Bělé bude 7. 4. 2017. Ostatní informace o zápisech
budou v březnovém zpravodaji.
Z činnosti v MŠ:
Podzim již tradičně patří k plaveckému výcviku, který jsme ukončili 11. listopadu a
už teď se těšíme na jarní kurz.
15. listopadu proběhla logopedická depistáž (vyšetření správné řeči dětí). Bylo
vyšetřeno celkem 19 dětí, u třech dětí řečový vývoj odpovídá věku, u třech dětí
řečový vývoj neodpovídá věku (bohužel počet zahrnuje i jednoho předškoláka), a
u 13 dětí je fyziologická dyslalie. Dyslalie neboli patlavost je neschopnost používat
jednotlivé hlásky či skupiny hlásek – hláska je tvořena na nesprávném místě, dítě
hlásku vynechává nebo ji nahrazuje hláskou jinou. Jde o nejčastější poruchu řeči
u dětí. U všech těchto dětí je potřebná logopedická péče.

23. listopadu naší mateřskou školu navštívil pan
Kunc s preventivním programem, jehož součástí
byla i živá zvířátka a povídání o přírodě. Možnost
pohladit si živého ježka děti velmi bavila.
Adventní čas a rozsvícení vánočního stromu v
obci již patří k tradicím. Nejinak tomu bylo i letos,
a to 25.listopadu, kdy jsme společně s kamarády
opět rozsvítili vánoční strom.
7. prosince jsme svými vystoupeními potěšili
seniory na jejich čertovské besídce.
Letos, stejně jako každý rok děkuji všem dětem,
které se s námi podílejí na našich vystoupeních a
moje poděkování míří také k rodičům všech dětí,
paní učitelce Mirce Šíchové, paní Evě Hejkalové a
paní učitelce Kvášové za přípravu vystoupení.
Na závěr přeji všem příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně štěstí, lásky a
hlavně zdraví.
Leona Čermáková

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE
Místní akční skupina Havlíčkův kraj ve spolupráci
s obcí Vatín pořádá vánoční výstavu spojenou se
soutěží o nejhezčí stromeček „Havlíčkova kraje“.
Vernisáž výstavy se konala v neděli 18. prosince
od 15 hodin v budově bývalé školy čp. 38 v prvním
podlaží ve Vatíně. Výstava je dále zpřístupněna od
19. 12 a ž do 23. 12. 2016 a o vánočních svátcích
26. 12 a 27. 12. 2016 vždy od 10 do 19 hodin.

Letos se jedná již o 8. ročník vánoční výstavy
spojený se soutěží o nejhezčí stromeček. Tento
rok jsme se zapojili i my. Naši obec reprezentuje
stromeček vytvořený Českým červeným křížem.
Za každým stromečkem, který ve Vatíně uvidíte,
se skrývá příběh. Příběh se skrývá tedy i u našeho
stromečku. Rozhodli jsme se ozdobit stromeček
pomocí polystyrenových kouliček, do kterých byla
vpíchána látka. Každá koulička, kterou vidíte na
obrázku je jedinečná. Do každé rodiny, jsme dali
kouličky a děti s pomocí rodičů kousek po kousku
zaplňovali kouličky látkou. Celkem se zapojilo
zhruba 20 rodin červenokřižáčků. Děkujeme všem
za pomoc a spolupráci. A obci za poskytnutí
nádherného stromečku.
Aneta Eisová
Předsedkyně MS ČČK Pohled

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
● SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 24. září se v Chotěboři konal Den hasičů spojený mimo jiné se soutěží, která má každoročně prověřit
akceschopnost výjezdových jednotek obcí. Této soutěže se zúčastnilo 18 družstev, naši se umístili na perfektním
6. místě. Těsně před startem si každý ze 6 členů družstva vylosoval svůj úkol v požárním útoku. Po odstartování
závodníci přenesli potřebný materiál na základnu, vytvořili přívodní, dopravní a útočné vedení a provedli tak
požární útok tzv. "po staru". Po sražení terče bylo nutné sbalit hadice a veškerý materiál odnést do vyhrazeného
prostoru. Teprve poté byla zastavena časomíra. Za nás soutěžili tito členové výjezdové jednotky: Milan Hejkal,
Filip Kotouč, Milan Pátek, Pavel Sobotka, Jiří Tecl a Jakub Vašíček.
Na podzim se uskutečnila i poslední kola HB Rebel ligy. Áčko mužů v letošním roce objelo všech 12 kol a celkově obsadilo 12. místo z
celkových 41 zúčastněných družstev.
Poslední dětskou soutěží byl na začátku října Závod požárnické všestrannosti v Habrech. Náš sbor reprezentovaly 4 hlídky v kategorii
mladších, 2 ve starších a jeden dorostenec. V konkurenci 51 hlídek v mladších, 59 ve starších a 45 jednotlivců z řad dorostenců a
dorostenek nám patřilo 4., 7., 31. a 44. místo v mladších a 2. a 27. místo ve starších. Skvělý výkon předvedli hlavně ti nejmenší. Jejich
hlavním cílem bylo se na trati neztratit, což se podařilo a navíc nás překvapili svým umístěním. Honza Šidlák z 8 soutěžících ve své
kategorii obsadil 2. místo. Děkujeme panu Krpálkovi za to, že děti perfektně učí střílet ze vzduchovky a Obci Pohled za zapůjčení
vzduchovek na tréninky.
Letos jsme opět pomohli při akci Pohádkový les, kde se někteří naši členové převlékli do kostýmů pohádkových postav. V říjnu jsme
zorganizovali tradiční sběr železného šrotu. Pro členy i ostatní občany jsme zorganizovali zájezd do vinného sklípku v Mušově s
prohlídkou města Mikulov.
Na konci listopadu jsme uspořádali výroční valnou hromadu, kde jsme zrekapitulovali uplynulý rok a nastínili plány na rok následující.
Poslední soutěží letošního roku byl požární útok 0 vánočního kapra, který se konal 10. prosince v Prosetíně u Hlinska za velké účasti
33 družstev mužů a 12 družstev žen. Kluci skončili na 15. místě, holky bohužel měly neplatný pokus. Celkem Áčko mužů letos
absolvovalo 27 soutěží, Béčko 6 soutěží a ženy 11 soutěží.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu a spolupráci Obci Pohled, všem našim sponzorům, fanouškům, SRPD a všem ostatním
lidičkám, kteří nám pomůžou, když je to potřeba. Děkujeme!
Za pohledské hasiče přeju všem občanům pohodové Vánoce a v novém roce zdraví a spokojenost.
Aneta Kudlová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Podzimní období bylo pro nás velice pestré jako
listy na stromech, které jej zdobily. Hned 4. – 5.
11. 2016 jsme se zúčastnili kurzu Humanitárních
jednotek v Přibyslavi. Byli jsme ubytováni v ZŠ
Přibyslav, jejíž prostředí je velice krásné. Tento
kurz byl zaštiťován OS ČČK Havlíčkův Brod. Z
naší místní skupiny jsme jeli ve složení: Monika
Ondráčková, Anna Marie Petrová, Petr Eis a Aneta Eisová. Tento
víkend nám dal mnoho informací a nových poznatků.
18. 11. 2016 jsme společnými silami vyráběli adventní věnce.
Věnce se dětem povedly a vytvářely nádherné kousky. Každý z
dětí si vyrobil svůj vlastní věnec, poté si ho odnesl domů a první
adventní neděli mohli už jen zapálit svíčku.
2. 12. 2016 jsme opět měli kreativní hodinu. Tentokrát jsme vyrobili
vánoční koule. Koule jsme vyráběli pomocí nastřižených látek. Na
konci kroužku si děti odnášely dvě krásné vánoční koule k
zavěšení.
10. 12. 2016 se konala poslední pátá schůzka z kurzu pro dospělé.
Během této poslední schůzky si účastníci naučili něco o úrazových
stavech, ale nejpodstatnější částí programu byly modelové situace.
Na závěr bych chtěla moc moc poděkovat všem účastníkům
kurzů. A hlavně šesti ženám, které tento kurz s námi dotáhly až
do konce a nechyběly ani na jedné schůzce. Jsou to: paní Aneta
Kudlová, paní Marie Polívková, paní Eva Neuwirthová, paní Jana
Čermáková, paní Petra Dvořáková a paní Věra Teclová.
V neposlední řadě děkujeme i lektorkám z OS ČČK HAVLÍČKŮV
BROD a to paní Iloně Loužecké a paní Janě Kudlové.
Aneta Eisová
Zahrádkáři koncem září opět zahájili moštování
ovoce. Kvůli nízké úrodě byl letos velmi malý zájem,
takže žádný z moštujících nemusel dlouho čekat a
byl rychle odbaven. Celkem bylo vyrobeno 2 722 litrů
moštu, z toho 466 litrů pro členy a 2 256 litrů pro
ostatní občany. Službu využilo 60 občanů.
O další podzimní službu – orání byl zájem v obvyklém rozsahu.
Celkem ji využilo 18 členů. Na rozdíl od moštování nepřináší tato
služba organizaci zisk, ale je poskytována jako benefit pro členy.

TJ SOKOL POHLED
ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Asi největší mimofotbalovou událostí bylo
ukončení činnosti Pavla Pokorného ve
stánku. Za jeho působení a zvelebování
stánku Pavlovi výbor TJ děkuje. Obcí jsme
byli požádáni o zajištění občerstvení na
Pohádkovém lese. I přes prvotní organizační
problémy jsme tento úkol, již s novým
provozovatelem, zvládli na výbornou.
Od 1. 1. 2017 bude mít klub nové stanovy a
nový název TJ Sokol Pohled, z.s.
A tým
7. ledna začne zimní příprava, A tým, B tým a dorost budou
trénovat společně.
Před utkáním v Havlíčkově Brodě skončil na vlastní žádost trenér
Petr Veselka. I když jsme toto utkání prohráli, tak nám nechyběla
bojovnost. Smůla se nám lepila na kopačky - 2 vlastní góly v naší
síti. V následujícím domácím utkání byla naším soupeřem
Kamenice nad Lipou. Těsná prohra 3:2, ale dobrý bojovný výkon.
Další kolo nás čekala Polná B. Do utkání jsme šli plni odhodlání a
s vírou, že už to konečně zlomíme. Leč v 10 minutě jsme
prohrávali 2:0. Poté se nám však podařilo ovládnout hřiště a začali
jsme otáčet skóre zápasu. Po závěrečném hvizdu rozhodčího
svítilo na tabuli 5:3 pro Pohled a po dlouhých 7 zápasech bez
bodu jsme mohli poprvé v sezoně slavit. Namlsaní výhrou jsme šli
do dalšího zápasu pro další body. Opak byl pravdou. Prohra 6:0
nás vrátila na zem. Následující 2 zápasy jsme lepili sestavu tak,
že nás bylo sotva 11, z toho 2 dorostenci, kteří měli v nohách své
zápasy. Poslední podzimní zápas přijela předposlední Havl.
Borová. Utkání, ve kterém převládala bojovnost nad fotbalovostí,
jsme zvládli za 3 body.
B tým
Béčko trpělo tím, že v Áčku bylo málo hráčů a hráči B týmu museli
hrát za A. V nejnižší okresní soutěži proto Béčko neodehrálo
zápas v Mírovce, které prohráli kontumačně 3:0.
Dorost
Dorost hraje svoji soutěž v okrese Žďár nad Sázavou. Je zde vidět
větší vyspělost tamních týmů, mají hráče starších ročníků než my.
Nedostatek hráčů v A týmu potažmo B týmu si žádal povolání
kluků z dorostu. Byl zde vidět obrovský věkový rozdíl a vyspělost,
ale když budou kluci pokračovat v tréninku, kýženého ovoce v
podobě hry za Áčko se určitě dočkají. Mají dobře našlápnuto.
Žáci
Již tradičně tabulkově nejlepší našeho oddílu. Po odchodu kluků
do dorostu zbylo pár statečných, které doplňuje z přípravky Kuba
Moučka. Ač tuto soutěž hraji v devíti hráčích, ke konci vlivem

zranění dokonce jen v sedmi, tak se drží v tabulce vysoko. Žáci
jezdí trénovat každou neděli dopoledne do Havl. Brodu do ZŠ
Nuselská.

KLUB DŮCHODCŮ

Dvořáková, sehnala paní Myslivečková zelené nálepky a všichni
nám záviděli.
Po zahájení jsme se přesunuli na Hotelovou a obchodní školu.
Soutěž sice měla probíhat na jejich školním hřišti, ale počasí řeklo
ne. A tak se vše odehrávalo v tělocvičně. Jednotlivé disciplíny
vymysleli studenti a dohlíželi i na jejich provedení. Šest stanovišť
absolvovala družstva podle harmonogramu. Jedno stanoviště byla
florbalová branka a pět pokusů dostat míček florbalovou hokejkou
do branky.
Druhý úkol bylo projít co nejrychleji vytyčenou cestu
s pingpongovým míčkem na lžíci. Na třetím stanovišti jsme měli tři
pokusy na sražení kuželek. Na dalším stanovišti jsme házeli
míčkem na terč a na předposledním stanovišti čekal opět
florbalový míček. Tentokrát jsme jej házeli do kbelíku. Snadné, ale
velice záludné bylo stanoviště, kde se z komínku polystyrenových
kelímků musela postavit pyramida a pak kelímky znovu složit do
komínku, a to na čas. Záludnost byla v tom, že stačilo málo a
kelímky padaly.
Na každém stanovišti zapisovali studenti výsledek celého družstva
i jednotlivců.
Soutěž začala v 10 hodin a byla původně plánovaná až do
poledne, ale byli jsme tak rychlí, že po jedenácté hodině už měla
všechna družstva soutěž za sebou. Ve školním baru jsme po kávě
a chlebíčku čekali na vyhlášení výsledků.

Už je tu opět konec roku a my rekapitulujeme podzimní činnost
našeho klubu. Kromě schůzek jsme letos uspořádali i kratší výlet,
tentokrát do zámku ve Světlé na Sázavou. Zámek je v soukromých
rukou, ale v části zámku se konají prohlídky. Výstava historického
skla, hodin, obrazů a soch byla moc pěkná. Byl to skoro poslední
den, kdy bylo pěkné počasí, a tak jsme se ještě za sluníčka
podívali na Vysočinu.
Při mikulášské besídce 7. prosince zase krásně navodily vánoční
náladu děti z MŠ i žáci ZŠ. Děkujeme jak dětem, tak i paním
učitelkám a paní Evě Hejkalové za krásně nacvičený program.
Letošní podzim byl ale pro nás trochu výjimečný. Náš klub byl
pozván, aby se zúčastnil druhého ročníku soutěže seniorů. Bylo to
trochu narychlo, ale družstvo se dohromady dalo. Sedmého října,
kdy se soutěž konala, odjely nakonec místo pěti žen jen čtyři. Na
Senior Pointu nám ale paní Loužecká přidala do družstva paní
Myslivečkovou.
Družstvo tedy nastoupilo ve složení: Marie Dvořáková, Jaroslava
Hoferová, Anna Klementová, Marie Machová a Paní
Myslivečková.
Soutěž šesti družstev oficiálně zahájil v bývalé ZŠ Rubešova
starosta Havl. Brodu p. Tecl. Popřál všem štěstí a omluvil se, že
se těšil, že bude předávat ceny, ale musí jít bohužel oddávat. Poté
si družstva losovala jak barvu, tak pořadí. Naše družstvo bylo D a
bylo zelené. Na bílá trička, která celému družstvu sehnala paní

Výbor TJ přeje všem svým členům, hráčům, fanouškům a
obyvatelům obce Pohled šťastné a veselé Vánoce a do nového
roku hodně štěstí, zdraví, pohody a mnoho úspěchů v roce 2017

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale
také hlavní lovecká sezona, a to jak zvěře
spárkaté, tak i drobné.
Jak všichni víme, prosinec je měsícem
nesmírně hektickým a časově náročným.
Mnoho povinností před závěrem roku nám
pochopitelně ubírá čas, který bychom rádi
strávili v honitbě. Zvláště v době, kdy na nás v
revíru čeká tolik úkolů, a to jak loveckých, tak
zejména chovatelských.
Naší prvořadou povinností je pečovat o zvěř v
období nouze. Spárkatá zvěř musí mít v
krmelcích dostatek kvalitního sena. Jako
nejvhodnější jadrné krmivo pro toto období lze doporučit oves a
plody lesních dřevin (bukvice, žaludy, kaštany). Dužnatá krmiva
předkládejme zvěři v menším množství a pravidelně. Dbejme na
to, aby také drobná zvěř měla dostatek potravy v zásypech či
krmelcích. Zkontrolujme a doplňme stav lizu.
Jak již bylo řečeno, času na zbyt nemáme mnoho. I přesto
věnujme velkou pozornost dokončení plánu lovu spárkaté zvěře.
Mělo by být naší povinností, abychom i zvěři v období Vánoc
dopřáli klid. Časté rušení ji v zimě neprospívá.
V prosinci pokračují a vrcholí společné lovy na zajíce a černou
zvěř. Dodržujme při nich především bezpečnost, řádně připravme
jejich organizaci a dbejme mysliveckých zvyků a tradic. Jednou z
tradic v naší honitbě je pořádání poslední leče. Z důvodů
omezené kapacity sálu v kulturním domě ve Stříbrných Horách
jsme letos byli nuceni zavést předprodej vstupenek.
Protože se blíží čas Vánoc a konec tohoto roku, dovolte mi na
závěr všem honcům, kamarádům a spoluobčanům popřát
jménem celého našeho mysliveckého spolku pokojné, klidné a
radostné vánoční svátky v kruhu svých nejbližších, štěstí, zdraví
a spokojenosti v následujícím novém roce 2017.
Za MS Pohled Jiří Polák

První tři místa obsadila družstva brodských turistů (ti hlavně
soutěžili mezi sebou), naše družstvo bylo čtvrté. Páté bylo
družstvo z Přibyslavi. Největší obdiv si zasloužilo družstvo na
posledním místě. Bylo totiž složeno z lidí, kteří normálně chodí
s jednou nebo dvěma francouzskými holemi, a přesto dokázali
všechno udělat jako ostatní. Byla mezi nimi i paní Žáková, které
všichni přáli k jejím blížícím se devadesátinám.
Každý člen družstva dostal diplom a drobné dárky. Po vyhlášení
družstev se vyhlašovali nejlepší jednotlivci. První dvě místa
obsadili opět turisté z Havl. Brodu a třetí místo získala naše paní
Dvořáková. Jednotlivci byli odměněni pohárem, medailí a

diplomem. Pak jsme se přesunuli do školní jídelny, kde nás zase
obsluhovali studenti. Už se tam mluvilo o dalším ročníku soutěže
seniorů a že s námi opět počítají. To už dáme celé družstvo jen
z našich členů!
V nadcházejícím roce bude náš klub oslavovat 20. výročí založení.
No oslavovat, spíš vzpomínat, co se všechno za těch dvacel let
událo.
Tak jsme se trochu pochlubili, ale teď vážně. Všem členů i jejich
rodinám a vlastně všem lidem přejeme krásné svátky vánoční a
do Nového roku hlavně zdraví a pohodu.
Marie Machová

SRDP OBCE POHLED
Dva podzimní dny jsme věnovali sběru kaštanů – děti a dospělí z našeho spolku posbírali kaštany v okolí obce a pomohli tak místnímu
Mysliveckému spolku. Myslivci kaštany použijí k přikrmení zvěře v zimních měsících. Děkujeme všem, co se zúčastnili, v příštím roce
brigádičku určitě zopakujeme.
Pod vedením pí Jagošové jsme si 19. října z pedigu upletli vánoční věneček. Akce se zúčastnila téměř dvacítka žen a dětí, věnečky se
všem povedly, po dozdobení nám jistě pomohou vytvořit tu správnou adventní atmosféru.
K Putování za světýlkem jsme se letos opět sešli 29. října u místního hřbitova, abychom se společně vydali na již tradiční putování s
lampiony. Tentokrát nám cestu určilo 12 světýlek představujících měsíce v roce. Po krásné procházce po okolí jsme v centru obce
objevili „měsíc prosinec“ i se sladkostmi pro děti. Světýlka končila opékáním špekáčků, připraven byl i teplý čaj. Akce se zúčastnilo cca
70 dětí.
Sobotní odpoledne 3. prosince patřilo dětem. Starší děti připravily v prostorách zámku program letošní Mikulášské besídky, aby se
mladší děti pobavily, zasoutěžily si a užily si návštěvu Mikuláše a jeho pomocníků. Dospělí pomohli s výzdobou a ozvučením, soutěže
a celá další organizace byla plně v režii mladší generace. V závěru akce přišel všemi očekávaný Mikuláš se svou družinou, dětem
nadělil balíčky se sladkostmi a ovocem, některým možná i nějaké to uhlí. Čerti byli letos hodní, děti se domů rozcházely s úsměvem.

„Zámecké Velikonoce“ – akce, kterou jsme pro Vás připravili letos na jaře, se setkala s velmi kladnými ohlasy. Chtěli bychom odstartovat
tradici velikonočních výstav a dílen v Pohledu a na duben 2017 připravujeme pořádání 1. ročníku. Všichni, kteří chcete a můžete přispět
nápadem, námětem nebo zapůjčením předmětů k vystavení, hlaste se u Petry Dvořákové (tel: 773 935 175; petra.hb@tiscali.cz) nebo
Hanky Ondráčkové (tel: 607 271 453)
Za celé sdružení bychom chtěli poděkovat Obci Pohled za finanční i materiální podporu a za poskytnutí obecních prostorů, dále SDH,
Klubu důchodců, TJ Sokol Pohled, Mysliveckému spolku Pohled, Českému červenému kříži Pohled za spolupořádání a p. Hospodkovi
za ozvučení našich akcí. Děkujeme f. Zámek Pohled za poskytnutí prostor a spolupráci při organizování akcí SRPD. Děkujeme i všem
sponzorům, všem dobrovolníkům, rodičům a prarodičům za podporu našeho spolku a všem členům za skvělou spolupráci.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, krásného Silvestra a úspěšný rok 2017.
Za SRPD Jiří Ondráček
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